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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
2.1  ทฤษฎ ีสมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวจัิย 

 2.1.1 แนวคิดการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis) 

  ในการวิเคราะห์โครงการ (Project Analysis) ประเด็นหลกัท่ีส าคญัในการวิเคราะห์ คือ 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการซ่ึงเป็นการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดในขอบเขตกวา้ง หรือท่ี
เรียกกนัว่า มหภาค รวมไปถึงการศึกษาในขอบเขตยอ่ยท่ีลึกลงไปในรายละเอียดท่ีเรียกวา่ จุลภาค  
ทั้งน้ี การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการโดยทัว่ไป จะครอบคลุมกิจกรรมหลกั 4 กิจกรรม 
ได้แก่ กิจกรรมทางด้านการตลาด กิจกรรมทางด้านเทคนิค กิจกรรมทางด้านการจัดการ และ
กิจกรรมทางดา้นการเงิน (ชยัยศ สันติวงษ,์ 2539) 

1) การวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด 
   กระบวนการทางการตลาด (Marketing Process) ถือว่าเป็นกระบวนการในการ
วางแผน การปฏิบติัการ การควบคุมกิจกรรมการตลาด รวมถึงการตดัสินใจต่าง ๆ ในการการ
วิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาดนั้น แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลกั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2538) ไดแ้ก่  

1.1) ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด ประกอบด้วย การวิเคราะห์
โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ดา้นผลิตภณัฑ์ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการแข่งขัน การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการจัดจ าหน่าย การ
วิเคราะห์สถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ SWOT (Kotler, 1997) การแบ่งส่วน
ตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ในตลาด และการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค นอกจากน้ี ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดอาจน าวิธีการวิเคราะห์ Five Forces 
Analysis ตามแนวคิดของ Michael E.  Porter (1980)  มาใช้ เพื่ออธิบายสภาวะแวดล้อมทาง
อุตสาหกรรมได ้ 

1.2) การวางแผนการตลาด ประกอบด้วย การก าหนดวตัถุประสงค์ทางการตลาด 
และการก าหนดส่วนประสมการตลาด ได้แก่ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ส่งเสริมการขาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)  

2) การวเิคราะห์ดา้นเทคนิค 
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   ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิคจะบ่งบอกถึงการคาดคะเนตน้ทุนการผลิตทงัหมด 
โดยขั้นตอนทางด้านเทคนิคหรือการผลิตท่ีส าคัญท่ีจะวิเคราะห์ ประกอบด้วย ระบบการผลิต 
ผลิตภณัฑ์และลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์ กระบวนการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต การ
ค านวณหาก าลงัของการผลิตท่ีตอ้งการ และท าเลท่ีตั้ง (บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย, 2534; ฐาปนา ฉ่ิมไพศาล, 2542) 

3) การวเิคราะห์ดา้นการจดัการ 
ในการวิเคราะห์ด้านการจัดการ มุ่งเน้นความสามารถด าเนินงานให้บรรลุตาม

เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ ดังนั้น การประสานงานต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึง การสั่งการ การติดตามผลการปฏิบติังาน และการบริหารงานบุคคล จึงเป็นส่ิง
ส าคัญท่ีท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน และเป็นแรงผลักดันให้โครงการประสบ
ความส าเร็จ (บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2534; ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2550) 

4) การวเิคราะห์ทางการเงิน 
  การวิเคราะห์ทางการเงินเป็นการประเมินความคุม้ค่าของโครงการ โดยเป็นการ
เปรียบเทียบผลประโยชน์หรือผลตอบแทน และตน้ทุนของโครงการ ซ่ึงผลประโยชน์และตน้ทุน
ของโครงการจะเกิดข้ึนในระยะเวลาต่าง ๆกนั ตลอดอายุของโครงการ ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรับค่าของเวลาของโครงการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บและตน้ทุนท่ีเสียไปในช่วงเวลาท่ี
ต่างกนั ให้เป็นค่าของผลประโยชน์และตน้ทุนในเวลาเดียวกนั คือเวลาปัจจุบนัเสียก่อน แล้วจึง
สามารถท าการเปรียบเทียบกนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งแน่นอนและชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
  ในการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนทางการเงินคร้ังน้ี จะเป็นการวิเคราะห์ถึง
การหมุนเวยีนของกระแสเงินสดต่าง ๆ ของโครงการ อนัประกอบดว้ยกระแสเงินสดรับ กระแสเงิน
สดจ่าย และกระแสเงินสดสุทธิ เพื่อวิเคราะห์วา่โครงการท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี จะให้ผลตอบแทน
คุม้ค่าการลงทุนหรือไม่ ขั้นตอนในการวเิคราะห์ทางดา้นการเงิน (ฐาปนา ฉ่ิมไพศาล, 2542) มีดงัน้ี 

4.1) การประมาณการดา้นการเงินของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะ
กิจกรรมดา้นการผลิต ซ่ึงเป็นการแปลงสภาพปัจจยัหรือทรัพยากรการผลิตให้กลายมาเป็นผลผลิต 
หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงวา่เป็นการวเิคราะห์คน้ทุนของโครงการ 

4.2) การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนของโครงการ เพื่อเป็นการวางแผนการจดัหาเงินทุน
มาใช้ในโครงการ รวมถึงการจดัสรรเงินทุนดว้ยวิธีการพยากรณ์ความตอ้งการเงินทุนและเวลาท่ี
ตอ้งการใชเ้งินทุน 

4.3) การประเมินค่าทางการเงิน อาศยัเกณฑใ์นการตดัสินใจดงัน้ี 
4.3.1) การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน (Cost and Returns Analysis) 
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   เ ป็นการวิ เคราะห์เพื่อ เปรียบเทียบความแตกต่างของต้นทุนและ
ผลตอบแทนโดยพิจารณาจากตน้ทุนทั้งหมด (Total Cost: TC) ผลตอบแทนทั้งหมด (Total Returns : 
TR) และผลตอบแทนสุทธิของผูแ้ปรรูปกาแฟNet Return : NR) แบ่งการวเิคราะห์เป็น 

 ดา้นตน้ทุน 
 ต้นทุนทั้ งหมด (Total Cost: TC) ได้จากค่าใช้จ่ายในการลงทุนและ

ด าเนินงานโดยตน้ทุนการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
 ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost: FC) หมายถึง ตน้ทุนท่ีผูแ้ปรรูปจะตอ้งจ่าย ไม่

ว่าจะท าการผลิตหรือไม่ก็ตาม แบ่งเป็น ตน้ทุนคงท่ีท่ีเป็นตวัเงิน (Explicit Fixed Cost) หมายถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีผูแ้ปรรูปกาแฟตอ้งจ่ายในรูปของเงินสดในจ านวนท่ีคงท่ีต่อปี และ ตน้ทุนคงท่ีท่ีไม่เป็น
ตวัเงิน (Implicit Fixed Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีผลิตไม่ไดจ่้ายไปจริงในรูปของเงินสด หรือเป็น
ค่าใชจ่้ายคงท่ีประเมิน 

 ต้นทุนผันแปร  (Variable Cost:  VC)  หมายถึง ต้นทุนการผลิตท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามปริมาณการผลิต ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการใชปั้จจยัผนัแปรในการผลิต
และปัจจยัผนัแปรจะใชห้มดไปในช่วงการผลิตนั้นๆ แบ่งเป็น ตน้ทุนผนัแปรท่ีเป็นตวัเงิน (Explicit 
Variable Cost) หมายถึง ตน้ทุนการผลิตท่ีผูแ้ปรรูปกาแฟจ่ายไปจริงเป็นเงินสดจากการใชปั้จจยัผนั
แปรต่างๆ และ ตน้ทุนผนัแปรท่ีไม่เป็นตวัเงิน (Implicit Variable Cost) หมายถึงตน้ทุนการผลิตท่ีผู ้
แปรรูปกาแฟไม่ไดจ่้ายเป็นเงินสดเป็นค่าใช้จ่ายท่ีคิดจากปัจจยัการผลิตผนัแปรต่างๆ ท่ีเป็นของผู ้
แปรรูปกาแฟ 
   ดา้นผลตอบแทน 
   ผลตอบแทนทั้งหมด (Total Return: TR) หมายถึง รายไดท้ั้งหมดท่ีผูแ้ปร
รูปกาแฟจากการผลิตต่อหน่ึงฤดูกาลผลิต แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ รายไดท่ี้เป็นตวัเงิน (Cash 
Income: CI) หมายถึง มูลค่าของผลผลิตของผูแ้ปรรูปกาแฟท่ีเป็นการผลิตเพื่อตอบสนองอุปสงค์
ของตลาดท่ีได้เป็นเงินสด และ รายได้ท่ีไม่เป็นตวัเงิน (In-kind Income: II) หมายถึง มูลค่าของ
ผลผลิตของแปรรูปกาแฟท่ีเป็นการบริโภคและอุปโภคของครัวเรือนผูแ้ปรรูปกาแฟ 
   ดา้นก าไร 

 ก าไรสุทธิ (Net Profit: NP) หมายถึง ผลต่างระหวา่งตน้ทุนทั้งหมดและ
ผลตอบแทนทั้งหมด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ก าไรสุทธิท่ีเป็นตวัเงิน (Net Cash Profit: NCP) หา
ได้จากผลต่างของรายได้ท่ีเป็นตวัเงินทั้งหมด (Total Cash Income : CI) กับต้นทุนท่ีเป็นตวัเงิน
ทั้งหมด (Total Cash Cost : CC) และ ก าไรสุทธิท่ีไม่เป็นตวัเงิน (Net Non-Cash Profit: NNCP) หา
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ไดจ้ากผลต่างของรายไดท่ี้ไม่เป็นตวัเงินทั้งหมด (Non-Cash Income : NCI) กบัตน้ทุนท่ีไม่เป็นตวั
เงินทั้งหมด (Non-Cash Cost : NCC) 
   ก าหนดให้ความสัมพนัธ์ระหว่างต้นทุนและรายได้จากการผลิตสินค้า
เกษตร ดงัน้ี 
    TR = P x Q  = II + CI 
    TC = TFC + TVC = NCC + CC 
    NP = TR – TC = TR – TFC – TVC 
    NR = TR – TVC 
 โดยท่ี   TR  คือ  ผลตอบแทนทั้งหมด (Total Revenue) 
    P  คือ  ราคาขายผลผลิต (Price of Output) 
   Q  คือ  ปริมาณผลผลิตท่ีขายไดท้ั้งหมด (Quantity of output) 
   CI  คือ  รายไดท่ี้เป็นตวัเงิน (Cash Income) 
   II  คือ รายไดท่ี้ไม่เป็นตวัเงิน (In-kind Income) 
   TC  คือ  ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด (Total Cost) 
   TFC  คือ  ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด (Total Fixed Cost) 
   TVC  คือ  ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด (Total Variable Cost) 
   NCC  คือ  ตน้ทุนท่ีไม่เป็นตวัเงิน (Non-Cash Cost) 
   CC  คือ  ตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงิน (Cash Cost) 
   NP  คือ  ก าไรสุทธิ (Net Profit) 
   NR  คือ ผลตอบแทนสุทธิ (Net Revenue) 
   NCP  คือ  ก าไรท่ีเป็นเงินสดสุทธิ (Net Cash Profit)  
  ดังนั้ น การวิ เคราะห์ผลตอบแทนจากการแปรรูปกาแฟให้สมการ
ดงัต่อไปน้ี 
 ตน้ทุนทั้งหมด (TC) = ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด (TVC)+ ตน้ทุนคงท่ีทั้งหมด (TFC) 
 รายไดร้วม (TR) = จ านวนผลผลิตทั้งหมด (Q) x ราคาผลิตภณัฑก์าแฟท่ีไดรั้บ (P) 
 รายไดสุ้ทธิ (NR) = รายไดร้วมทั้งหมด (TR) – ตน้ทุนผนัแปรทั้งหมด (TVC) 
 ก าไรสุทธิ (NP) =  รายไดร้วมทั้งหมด (TR) – ตน้ทุนทั้งหมด (TC) 
 ก าไรเหนือตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงิน     =    รายไดร้วมทั้งหมด (TR) – ตน้ทุนท่ีเป็นตวัเงิน (CC) 
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4.3.2) การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน (Cost and Returns Analysis) 
 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ หมายถึง ผลรวมสุทธิของมูลค่าปัจจุบนัของกระแส

รายวนัหรือผลตอบแทนและกระแสรายจ่าย หรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงอายุของโครงการ โดย
การคิดลดดว้ยอตัราส่วนลด ซ่ึงสามารถค านวณไดต้ามสูตรดงัน้ี 
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  โดยท่ี NPV คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ, Bt คือ ผลตอบแทนของโครงการ ในปี
ท่ี t, Ct คือ เงินลงทุนสุทธิของโครงการ ในปีท่ี t, i คือ อตัราส่วนลด, t คือ ปีของโครงการ คือปีท่ี 0, 
1, 2, 3, …, n และ n คือ อายขุองโครงการ ซ่ึงปีท่ี 0 คือปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก (initial investment) 

4.3.3) อตัราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return: IRR) 
อตัราส่วนลดท่ีจะท าให้มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนท่ีจะได้รับใน

อนาคตเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของเงินลงทุนสุทธิของโครงการนั้นพอดี หรือเป็นการพิจารณาวา่อตัรา
ส่วนลดตวัไหนท่ีจะท าให้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิมีค่าเป็นศูนย ์เกณฑ์ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการหา
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ จะต่างกนัตรงท่ีเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ีย ใน NPV มาเป็นส่วนลด (i) ใน IRR 
เท่านั้น 

การหาค่า IRR เร่ิมจากการหกัผลตอบแทนออกดว้ยค่าใชจ่้ายเป็นปีๆ ไป
ตลอดอายุโครงการ เพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนสุทธิในแต่ละปี หลงัจากนั้นก็หาอตัราส่วนลดท่ีจะ
ท าใหผ้ลรวมมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทนสุทธิรวมกนัแลว้มีค่าเป็น 0 โดยสามารถหาไดด้ว้ย
การทดลองแทนค่า (trial and error) หรือวธีิเทียบบญัญติัไตรยางศ ์

   
0

( )
        0

(1 )

n
t t

t
t

B C
IRR

i


 


  

   โดยท่ี  IRR คือ อัตราผลตอบแทนภายใน , Bt คือ ผลตอบแทนของ
โครงการ ในปีท่ี t, Ct คือ เงินลงทุนสุทธิของโครงการ ในปีท่ี t, i หรือ IRR คือ อตัราส่วนลดหรือ
อตัราดอกเบ้ีย, t คือ ปีของโครงการ คือปีท่ี 0, 1, 2, 3, …, n และ n คือ อายขุองโครงการ ซ่ึงปีท่ี 0 คือ
ปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก 

   ในการตดัสินใจนั้น เม่ือได้ IRR มาแล้วก็น าไปเปรียบเทียบกับอตัรา
ดอกเบ้ีย ถา้ IRR ท่ีไดสู้งกวา่อตัราดอกเบ้ียจะเป็นการลงทุนท่ีคุม้ค่า ถา้ค่า IRR ต ่ากวา่อตัราดอกเบ้ีย
จะเป็นการลงทุนท่ีไม่คุม้ค่า 

4.3.4) อตัราส่วนรายไดต่้อตน้ทุน (benefit cost ratio: B/C ratio) 
เกณฑ์น้ีแสดงถึงอตัราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนกบั

มูลค่าปัจจุบนัของค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการค่าใช้จ่ายในท่ีน้ี คือ ค่าใช้จ่ายทางด้านทุนและ
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและบ ารุงรักษา นั้นก็คือค่าใช้จ่ายท่ีไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นค่าใช้จ่าย
ประเภทใดซ่ึงจะเป็นการวดัทางด้านต้นทุนของโครงการนั้นเอง แต่รายได้ของโครงการ คือ 
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือมีโครงการนั้นเกิดข้ึน การวดัรายไดต่้อตน้ทุนของโครงการลงทุนของ
หน่วยธุรกิจ ส่วนใหญ่จะเป็นการวดัรายไดต่้อตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัหน่วยธุรกิจ เป็นการวดัผล
ทางดา้นเศรษฐกิจโดยมิไดมี้การน าเอาผลท่ีจะมีต่อทางดา้นสังคมเขา้ไปเก่ียวขอ้ง การวดัรายไดแ้ละ
ตน้ทุนของหน่วยธุรกิจนั้นการตีค่าของรายไดแ้ละตน้ทุนนั้น จะใชร้าคาตลาดเพียงอยา่งเดียวมิไดใ้ห้
ราคาเงามาวเิคราะห์ประกอบดว้ย 
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โดย ท่ี  B/C Ratio คือ   อัตรา ส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน ,  Bt คือ 
ผลตอบแทนของโครงการ ในปีท่ี t, Ct คือ เงินลงทุนสุทธิของโครงการ ในปีท่ี t, i คือ อตัราส่วนลด, 
t คือ ปีของโครงการ คือปีท่ี 0, 1, 2, 3, …, n และn คือ อายขุองโครงการ ซ่ึงปีท่ี 0 คือปีท่ีมีการลงทุน
เร่ิมแรก 

เกณฑ์ท่ีใช้ในการตดัสินใจ คือ เลือกโครงการต่างๆ ท่ีมีค่าอตัรารายได้
ต่อตน้ทุนเกินกวา่ 1 ซ่ึงหมายความวา่ ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากโครงการจะมีมากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป 

4.3.5) ระยะเวลาคืนทุน (payback period) 
 การค านวณระยะเวลาคืนทุนหรือจ านวนปีในการด าเนินการซ่ึงจะท าให้

มูลค่าการลงทุนสะสม (อยา่งนอ้ยท่ีสุด) เท่ากบัมูลค่าตอบแทนเงินสดสุทธิสะสม หรืออาจกล่าวได้
วา่ ระยะคืนทุน คือ จ านวนปีในการด าเนินงาน ซ่ึงท าใหผ้ลก าไรท่ีไดรั้บในแต่ละปีรวมกนัแลว้ มีค่า
เท่ากบัจ านวนเงินลงทุนเร่ิมแรก ซ่ึงผลก าไรในท่ีน้ีคือ ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี + ดอกเบ้ีย + ค่าเส่ือม
ราคา ซ่ึงระยะเวลาคืนทุนสามารถค านวณไดจ้าก 
 
 
 

4.3.6) การวิเคราะห์ความไหวตัวต่อเหตุการณ์เปล่ียนแปลง (Sensitivity 
Analysis) 

 

ระยะเวลาคืนทุน     = 
เงินลงทุนเร่ิมแรก 

ผลตอบแทนเฉล่ียสุทธิต่อปี 
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การวเิคราะห์ความไหวตวัจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการประเมินความ
ทนต่อเหตุการณ์ในอนาคตท่ีจะเปล่ียนแปลงไปจากสถานการณ์เดิมของโครงการ ท าให้รู้ว่าเกิด
อะไรข้ึนกบัโครงการ ในกรณีท่ีตน้ทุนและผลตอบแทนมีแนวโนม้ลดลงร้อยละ 5 เป็นตน้  

ตัวแปรส าคัญท่ีใช้เพื่อการวิเคราะห์ความไหวตัวของต้นทุนและ
ผลตอบแทน คือ ความแปรผนัดา้นตน้ทุน เช่น การเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณของปัจจยัการ
ผลิตและความผนัแปรดา้นรายไดห้รือผลตอบแทน เช่น การเปล่ียนแปลงของราคาหรือปริมาณของ
สินคา้ท่ีผลิตได ้ดงันั้นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงปัจจยัดงักล่าวเพื่อทราบว่าจะมีผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนหรือตน้ทุนอยา่งไร 
 2.1.2 แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาผลติภัณฑ์ 
  การพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นกระบวนการแสวงหาความคิดใหม่ ๆ คดัเลือกความคิดท่ี
เหมาะสม คน้ควา้ทดลองผลิต การทดสอบตลาด และการวางแผนการจดัจ าหน่าย (ธีระชยั สุขสุด, 
2544) โดยแบ่งขั้นตอนในการกระบวนการพฒันาผลิตภณัฑไ์ว ้7 ขั้นตอน คือ 

1) แสวงหาความคิดใหม่ ดว้ยการเสาะแสวงหาความคิดแปลก ๆ ใหม่ ๆ ภายใตข้อบเขต
ของวตัถุประสงค์ในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของกิจการ จะเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีเป็นนวตักรรม หรือ
ขยายปรับปรุงจากผลิตภณัฑเ์ดิม หรือ ตอ้งการเลียนแบบผลิตภณัฑร์ายอ่ืน 

2) คดัเลือกความคิด ตอ้งมีการกลัน่กรองคดัเลือกความคิดท่ีเหมาะสมท่ีกิจการจะน าไป
เป็นผลิตภณัฑ ์

3) พฒันาและทดสอบแนวความคิด เป็นการน าแนวคิดท่ีไดรั้บการคดัเลือกมาพฒันาตวั
ผลิตภณัฑ์หน่ึง สามารถแปลความแตกต่างกนัไปสู่ตวัตนของผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกันได้หลาย
รูปแบบ 

4) วิเคราะห์เชิงธุรกิจ เป็นขั้นตอนท่ีผูบ้ริหารจะตดัสินใจวา่จะลม้เลิกหรือเดินหนา้ผลิต
ออกจ าหน่าย คือการวเิคราะห์ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนหรือก าไรใหแ้ก่กิจการ 

5) พฒันาผลิตภณัฑ์ หลงัจากวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์แลว้ ว่าผลิตภณัฑ์คุม้ค่าแก่การลงทุน
และมีความเหมาะสมในเชิงธุรกิจ จะท าการลงทุนเพื่อผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาด 

6) ทดสอบตลาด เป็นการน าผลิตภณัฑ์ใหม่ไปทดสอบเพื่อศึกษาปฏิกิริยาของผูบ้ริโภค
ก่อนการผลิตเป็นจ านวนมาก 

7) วางตลาดผลิตภัณฑ์ เป็นการน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดจริง ๆการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ เป็นการสร้างสินคา้ข้ึนมาจ าลองแบบทุกอยา่งเหมือนของจริง ซ่ึงมี3 ขั้นตอน คือ (นิรัช 
สุดสังข,์ 2548) 
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7.1)  การพฒันาขั้นมูลฐาน 
7.2)  การทดสอบหนา้ท่ีของผลิตภณัฑ์ 
7.3)  การทดสอบผูบ้ริโภค 

กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ ์ไดร้วมการวจิยัเพื่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์ซ่ึงประกอบดว้ย
กระบวนการรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์กิจกรรมของการออกแบบ ดว้ยวธีิการศึกษาและพฒันาส ารวจ 
ทดลอง เพื่อท่ีจะน าผลการวิจยัมาปรับผลิตภณัฑ์ให้มีความเหมาะสมและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด
มากยิง่ข้ึน (นิรัช สุดสังข,์ 2548) โดยมีขั้นตอนในการวจิยัเชิงพฒันาผลิตภณัฑด์งัน้ี 

1) การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ 
รวมถึงงานวจิยัท่ีผา่นมา 

2) การวางแผนการพฒันาผลิตภณัฑ์ การก าหนดวตัถุประสงค์เฉพาะของการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์เช่น เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใชง้านของผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบใหม่ 

3) การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการเตรียมวสัดุท่ีใชใ้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ใน
ขั้นตอนน้ีมกัจะผ่านผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละดา้นประเมินและให้ค  าแนะน าในการปรับปรุงก่อนน าไป
ทดลองใชอ้ยา่งนอ้ย 3-5 คน 

4) การทดลองใชก้ลุ่มเล็กเป็นการทดลองเบ้ืองตน้ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวมผล
การประเมินเชิงคุณภาพเบ้ืองตน้ของผลิตภณัฑ์ มกันิยมใช้ทดลองในกลุ่มผูบ้ริโภค 5-10 คน เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม แลว้น าขอ้มูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงรูปแบบ
ของผลิตภณัฑ ์

5) การปรับปรุงผลิตภณัฑ์เป็นการทบทวนปรับปรุงผลิตภณัฑ์ อนัเน่ืองมาจากผลการ
ทดลองในกลุ่มเล็ก เพื่อน าไปใชใ้นการทดลองกลุ่มใหญ่ต่อไป 

6) การทดลองใช้กับกลุ่มใหญ่ เป็นการน าผลิตภณัฑ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง
ประมาณ 30-100 คน หรือตามอตัราส่วนของประชากรท่ีเหมาะสมตามทฤษฎี โดยการสุ่มตวัอย่าง
ก่อนทดสอบและหลงัการใชผ้ลิตภณัฑ ์แลว้น าผลการประเมินเปรียบเทียบตามวตัถุประสงค ์

7) การแกไ้ขปรับปรุง อนัเน่ืองจากผลการประเมินจากการทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ในกลุ่ม
ใหญ่ 

8) การน าผลิตภณัฑไ์ปใช ้และการจดัเผยแพร่ผลิตภณัฑ ์เช่นการน าเสนอในการประชุม
วิชาการ การตีพิมพ์ในวารวิชาการ หรือวิชาชีพ การยื่นจดสิทธิบตัร ตลอดจนให้มีหน่วยจดักา
เผยแพร่และควบคุมคุณภาพการใชผ้ลิตภณัฑ ์
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  จากแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  สามารถน ามาใช้ในการวิจัยในขั้ นตอน
กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสม ตลาดจนการวางแผน พฒันารูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ การทดลองใชก้ลุ่มเล็กเป็นการทดลองเบ้ืองตน้ การปรับปรุงผลิตภณัฑ์เป็นการทบทวน
ปรับปรุงผลิตภณัฑ ์การทดลองใชก้บักลุ่มใหญ่ การแกไ้ขปรับปรุง และน าไปใชจ้ริง เพื่อใหเ้กิดการ
พฒันาผลิตภณัฑก์าแฟของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูผ้ลิตกาแฟแม่ฮ่องสอน 

 2.1.3 แนวคิด วสิาหกจิชุมชน 

   มีผูใ้หนิ้ยามเก่ียวกบัความหมายของค าวา่ “วสิาหกิจชุมชน” ไวม้ากมาย ซ่ึงในท่ีน้ีไดท้  า

การคดัเลือกค านิยามของแต่ละบุคคลไวด้งัน้ี 

   กญัญามน อินหวา่ง และคณะ (2554: 9) ให้แนวคิดวิสาหกิจชุมชนวา่เป็นกระบวนการ
หรือแนวทางท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือสร้าง “ระบบการพึ่งตนเอง” ให้เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน โดยยึดหลกัปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ 
การให้บริการหรือการอ่ืนๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนั และ
รวมตวักนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อ
สร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน  
  ประเภทของวสิาหกจิชุมชน  
  ในการแบ่งประเภทของวิสาหกิจชุมชน สามารถมองได้หลายมิติ กล่าวคือ แบ่งตาม
ลักษณะการประกอบการเป็นหลัก และแบ่งตามการจัดระดับและขั้นตอนการพัฒนาการ
ประกอบการของวสิาหกิจชุมชน (กญัญามน อินหวา่ง และคณะ, 2554)  
  การแบ่งตามลกัษณะการประกอบการเป็นหลกั สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท ดงัน้ี  

1) วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เป็นการผลิตเพื่อการใช้ในทอ้งถ่ินเป็นหลกั ซ่ึงมีอยู ่5 อยา่ง 
คือ ขา้ว อาหาร สมุนไพร ของใช ้ปุ๋ย ซ่ึงอยูใ่นขีดความสามารถของชาวบา้นทัว่ไปจะท าไดเ้ป็นของ
ตอ้งกินตอ้งใช้ประจ าวนั มีมูลค่ามากกว่าคร่ึงของค่าใช้จ่ายทั้งปีของ แต่ละครัวเรือน แต่ชาวบา้น
ทัว่ไป ไม่วา่อยูใ่กลเ้มืองหรือไกลเมืองต่างก็ซ้ือกินซ้ือใช ้ 

2) วิสาหกิจชุมชนกา้วหนา้ เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถน าออกสู่ตลาดใหญ่ไดเ้พราะ
มีลกัษณะเฉพาะตวั มีเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน บางอย่างอาจมีสูตรเด็ดเคล็ดลบัหรือคุณภาพดีในระดบั
มาตรฐาน สามารถแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์หรือสินคา้ทัว่ไปได ้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ก็คือหน่ึงใน
วสิาหกิจชุมชนกา้วหนา้  
  ส่วนการแบ่งตามการจดัระดบัและขั้นตอนการพฒันาการประกอบการของวิสาหกิจ
ชุมชน สามารถแบ่งออกได ้2 ประเภท ดงัน้ี  
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1) ระดบัครอบครัว คือ วสิาหกิจชุมชนแบบพึ่งตนเอง เป็นการประกอบกิจกรรมเพื่อกิน
ใชใ้นครอบครัว เพื่อทดแทนการพึ่งพาจากภายนอก เช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไวใ้ช้กิน
ในครอบครัว 

2) ระดบัชุมชนและเครือข่าย คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียง เป็นการประกอบกิจการ 
โดยกลุ่ม เพื่อตอบสนองการอุปโภคบริโภคในชุมชนและเครือข่าย ซ่ึงสามารถท่ีจะพฒันาให้เป็น
วสิาหกิจชุมชนแบบกา้วหนา้ได ้เพื่อท่ีจะแข่งขนักบัผลิตภณัฑห์รือสินคา้ทัว่ไปได ้
   ทั้งน้ีการประกอบการวิสาหกิจชุมชนไม่ได้เน้นเพื่อก าไรสูงสุด แต่จะเน้นท่ีการลด
ค่าใชจ่้าย การสร้างรายไดใ้หแ้ก่สมาชิกและคนในชุมชนใหพ้ึ่งพาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

  ศิริวรรณ  เจนการ และคณะ (2545 :20) ไดใ้ห้ความหมายของวิสาหกิจของชุมชน เป็น
แนวคิดท่ีมุ่งแปรรูปผลผลิตตามธรรมชาติ หรือสร้างผลิตภณัฑ์โดยครอบครัวในชุมชน โดยองคก์ร
ชุมชนและเครือข่ายองคก์รชุมชน เพื่อการบริโภคและสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชนมีหลกัคิดส าคญั คือ 
สร้างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภณัฑ์ในชุมชน เพื่อการบริโภคแบบพึ่งพาตวัเอง ลด
รายจ่ายให้ครอบครัวสร้างเสริมสุขภาพอนามยัท่ีดีให้ตนเอง และมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิก
คนอ่ืนๆ ท่ีอยูร่่วมกนัในชุมชน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ดา้นก าไรสูงสุดและเอาเปรียบผูบ้ริโภค 
  ดว้ยเหตุดงักล่าว การพฒันาวสิาหกิจของชุมชนจึงตั้งอยูบ่นฐานส าคญั ดงัน้ี 

1) วิสาหกิจชุมชนระดบัครอบครัว เป็นจุดเร่ิมตน้ของการแปรรูปหรือสร้างผลิตภณัฑ์
ของชุมชนเพื่อการอุปโภคบริโภคของตนเองภายในครัวเรือนเป็นหลกั สมาชิกในชุมชนจะสร้าง
ผลิตภณัฑ์ในลกัษณะหลากหลาย เพื่อการพึ่งตนเอง ลดรายจ่ายท่ีเสียไปจากการซ้ือ และป้องกนั
ไม่ให้เงินของชุมชนไหลออกไปนอกชุมชนโดยไม่จ  าเป็น ซ่ึงจะส่งผลให้การหมุนของเงินอยู่ใน
หมู่บา้น และแพร่สะพดัในหมู่บา้น 

2) วิสาหกิจชุมชนระดบัชุมชน เม่ือวิสาหกิจของชุมชนบรรลุวตัถุประสงคข์ั้นแรก เพื่อ
ลดรายจ่ายหรือเพื่อการพึ่งตวัเองไดแ้ลว้จึงค่อยขยบัขยายออกไปสู่เพื่อนบา้น ผูผ้ลิตเองไม่ได ้ตอ้ง
ซ้ือสินคา้จากภายนอก เพราะการพึ่งตนเองในบางกรณีไม่สามารถท าไดโ้ดยล าพงัครอบครัวเดียว 
วิสาหกิจชุมชนขั้นท่ีสองจึงเป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีเก้ือหนุนให้เกิดการพึ่งพาอาศยัระหวา่งครอบครัว
ในชุมชนเดียวกนั เป็นการลดภาระการซ้ือของแพงหรือช่วยลดรายจ่ายให้แก่เพื่อนบา้น เงินไม่
ออกไปจากหมู่บา้น 

3) วิสาหกิจชุมชนระดับเครือข่าย การพึ่ งตนเองในบางกรณี ชุมชนไม่สามารถ
ด าเนินการไดโ้ดยล าพงัชุมชนเดียว แต่เป็นไปไดเ้ม่ือหลายชุมชนร่วมมือกนั เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของทุกชุมชน วิสาหกิจระดบัเครือข่าย จึงเป็นระบบพึ่งพาอาศยัระหวา่งชุมชนท่ีมีผลผลิต
และทรัพยากรแตกต่างกนั 
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4) วิสาหกิจชุมชนเพื่อการจดัการผลผลิตส่วนเกิน เป็นวิสาหกิจท่ีด าเนินการแปรรูป
ผลผลิตหรือทรัพยากรของชุมชน สร้างผลิตภณัฑ์ต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มมูลค่า และตอบสนองการตลาด
ภายนอกชุมชนและเครือข่าย 
  วิสาหกิจชุมชนแตกต่างกบัธุรกิจ-อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) เพราะ
ไม่สามารถใช้กฎเกณฑ์เร่ือง “ทุน” และ “แรงงาน” มาวดัขนาดและความส าเร็จ เพราะวิสาหกิจ
ชุมชนไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างผลก าไรเพียงด้านเดียว แต่วิสาหกิจชุมชนเน้นการพึ่ งตัวเองของ
ครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชนหรือเครือข่าย ไม่ได้มุ่งแสวงหาก าไรให้มากท่ีสุด แต่
ตอบสนองการอยูร่่วมกนั การมีสุขภาพอนามยัท่ีดี และมีคุณภาพชีวติท่ีดีของคนในชุมชน 
  วิสาหกิจชุมชนจะมีลกัษณะเป็นการแปรรูปในครัวเรือน หรือการร่วมมือกนัของหลาย
ครอบครัวในรูปองค์กรชุมชน และหลายชุมชนในรูปเครือข่ายองค์กรชุมชน มีทั้งท่ีไม่ต้องใช้
เคร่ืองจกัร การใชอุ้ปกรณ์อยา่งง่ายๆ จนถึงเคร่ืองจกัรขนาดเล็กและขนาดกลาง 
  วิสาหกิจชุมชนเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเล้ียงตวัเองได ้พึ่งตนเอง
ได ้ซ่ึงมิไดห้มายถึงการพึ่งตนเองดา้นเศรษฐกิจเพียงดา้นเดียว แต่หมายถึงการพฒันาโดยรวม ซ่ึง
รวมถึงการพฒันาสาธารณประโยชน์ หรือโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนดว้ยตนเอง โดยไม่เป็นภาระ
ใหก้บัรัฐหรือตอ้งพึ่งพาภายนอก 
  วิสาหกิจชุมชนถือเป็นการเพิ่มศกัยภาพของระบบเศรษฐกิจระดบัชุมชนในการพฒันา
ความร่วมมือกบัระบบเศรษฐกิจภาพรวมเพราะการท่ีชุมชนไม่ตอ้งพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอก ย่อม
หมายถึงโอกาสในการพฒันาความสัมพนัธ์ท่ีเท่าเทียมกนัจะเป็นไปไดม้ากข้ึน อนัเป็นหลกัการท่ี
น าไปสู่ “การเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจท่ีมัน่คงและย ัง่ยืนของระบบเศรษฐกิจระดบัประเทศอยา่ง
แทจ้ริง” 

  อภิชาติ มหาราชเสนา (2551) ไดใ้หค้วามหมายของวสิาหกิจชุมชนไวว้า่ เป็นการรวมตวั
ของสมาชิกในชุมชนท ากิจกรรมใดๆ ร่วมกนัจนสามารถสร้างรายได้เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นการจดั
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ หรือผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งการจดัการบริหาร หรือการจดัการทาง
การตลาด โดยพึ่งพาตนเองของครอบครัวชุมชนหรือร่วมกบัชุมชนอ่ืน ซ่ึงจะเห็นวา่เป็นการส่งเสริม 
หรือสนบัสนุนให้ประชาชนในชุมชนรู้จกัสร้างรายได ้สร้างฐานะ และด ารงชีพไดด้ว้ยตนเอง โดย
รู้จกัจดัการกับทรัพยากรในทอ้งถ่ินทั้งท่ีเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ และผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดจากภูมิ
ปัญญาของชุมชนนัน่เอง 

  มฑันา ไชยจิตต ์(2552) ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชน (Community Enterprise) วา่
หมายถึง ธุรกิจของชุมชนซ่ึงประกอบกิจการเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ ผลิตภณัฑ ์บริการหรือการอ่ืนๆ 
ทั้งท่ีเป็นนิติบุคคลและท่ีไม่ใช่นิติบุคคล โดยเกิดจากการรวมตวักนัประกอบกิจการโดย คณะบุคคล
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ท่ีมีความผูกพนักนัและมีวิถีชีวิตร่วมกนัในชุมชน เพื่อจดัการทุนของชุมชน ซ่ึงมีทั้งทุนท่ีเป็นเงิน 
ทุนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทุนท่ีเป็นผลผลิต ทุนท่ีเป็นภูมิปัญญาของชุมชน ทุนทางสังคม ไดแ้ก่ 
วฒันธรรม ประเพณี และมีการจดัการอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการพึ่งพาตนเอง
อย่างย ัง่ยืน ในการศึกษาคร้ังน้ี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผา้ในอ าเภอชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก 
เกิดจากการรวมตวักนัของสมาชิกในชุมชนท่ีมีความผกูพนักนัและมีวถีิชีวิตร่วมกนัในชุมชนรวมตวั
กนัประกอบกิจการทอผา้ โดยน าทุนทางภูมิปัญญาและทุนทางวฒันธรรมดา้นการทอผา้มาจดัการ
อยา่งสร้างสรรคเ์พื่อสร้างรายไดแ้ละการพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

  วชัรา ทองหยอด (2550) ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนไวว้า่เป็น การประกอบการ
ซ่ึงรวมถึงกระบวนการคิด การจดัการผลผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอน โดยภูมิปัญญาของชุมชน 
องคก์รชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชน เพื่อพฒันาเศรษฐกิจสังคมและการเรียนรู้ของชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชนมิไดมี้เป้าหมายอยู่ท่ีการสร้างก าไรทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงก าไรทาง
สังคมซ่ึง ไดแ้ก่ ความเขม้แขง็ของชุมชนและความสงบสุขของสังคม 

  กรมสรรพากร (2557) ได้ระบุความหมายของวิสาหกิจชุมชนไวว้่า วิสาหกจิชุมชน 
(Community Enterprise) คือ กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้การใหบ้ริการ หรือการอ่ืนๆ ท่ี
ด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนั ประกอบกิจการดงักล่าว
ไม่วา่ จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ของครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน 
  วสิาหกิจชุมชนตามกฎหมายวา่ ดว้ยการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน มีลกัษณะส าคญั ดงัน้ี 

1) ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินการ 
2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วตัถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานใน

ชุมชนเป็นหลกั 
3) ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 
4) มีฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
5) มีการด าเนินการแบบบูรณาการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ อยา่งเป็นระบบ 
6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 
7) มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย 

  ส านกังานเกษตรจงัหวดันนทบุรี (2554) ให้ความหมายของวิสาหกิจชุมชนว่าเป็นการ
ประกอบการโดยคนในชุมชนเพื่อการจดัการ "ทุน" ของชุมชนอยา่งสร้างสรรค ์เพื่อตอบสนองการ
พึ่งตนเองและความพอเพียงของครอบครัวและชุมชน โดยประเภทของวิสาหกิจชุมชน ประกอบไป
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ดว้ย วสิาหกิจชุมชนพื้นฐาน ผลิต แปรรูปการด าเนินการต่างๆ เพื่อกินเพื่อใชใ้นครอบครัวในชุมชน
เพื่อตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน และวิสาหกิจชุมชนกา้วหนา้การด าเนินการอยา่งเป็นระบบ
และดว้ยรูปแบบท่ีทนัสมยัใช้ทุนและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองชุมชน เครือข่าย และตลาดในวง
กวา้ง  
  ในดา้นองคป์ระกอบของวสิาหกิจชุมชน ประกอบไปดว้ย 

1) ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินการ 
2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 
3) ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 
4) มีฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล 
5) มีการด าเนินการแบบบูรณาการ เช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ อยา่งมีระบบ 
6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ  

  ส านกังานเลขานุการคณะกรรมกรส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน (2548) ไดใ้หค้วามหมายของ
วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) ไวว้่าเป็น กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การ
ให้บริการหรือการอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวั
กนัประกอบกิจการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้าง
รายไดแ้ละเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน ความหมายของวิสาหกิจ
ชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจดัการ "ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรค์เพื่อการ
พึ่งตนเอง "ทุนของชุมชน" ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิ
ปัญญา ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางสังคม (กฎเกณฑ์ทางสังคมท่ีร้อยรัดผูค้นให้อยูร่่วมกนัเป็นชุมชน 
เป็นพี่เป็นนอ้งไวใ้จกนั) 
  จากแนวคิดขา้งตน้สรุปไดว้า่ วสิาหกิจชุมชน หมายถึง การท่ีคนในชุมชนรวมตวักนัเป็น
กลุ่มสมาชิกเพื่อท ากิจกรรมใดๆ ร่วมกนั ซ่ึงจะก่อให้เกิดรายได้ข้ึนไม่ว่าจะเป็นการจดัจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ หรือผลผลิตทางการเกษตร สร้างความหลากหลายของผลผลิตและผลิตภณัฑ์ในชุมชน 
เกิดการบริโภคแบบพึ่ งพาตัวเองภายในครอบครัว ชุมชน ซ่ึงจะเห็นว่าเป็นการส่งเสริม หรือ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนในชุมชนรู้จกัสร้างรายได ้สร้างฐานะ และด ารงชีพไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงเกิดจาก
ภูมิปัญญาของชุมชน และท าให้เกิดคุณธรรมรับผิดชอบต่อสมาชิกคนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ร่วมกนัในชุมชน 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ดา้นก าไรสูงสุด 
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2.2 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ทีเ่กีย่วข้อง 

  การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัเศรษฐกิจทางการคา้ในท่ีน้ี จะกล่าวถึงผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยแบ่งประเด็นการศึกษา คือ งานวิจยัการวิเคราะห์ความเป็นไปไดค้วามคุม้ค่าของโครงการใน

งานวิจยัการแปรรูปสินคา้เกษตร งานวิจยัดา้นการจดัสรรทรัพยากรและการวิเคราะห์ตน้ทุนต ่าสุด 

(Cost minimization) และงานวจิยัดา้นการวเิคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟอาราบิกา้ ดงัน้ี 

2.2.1) งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าของโครงการในงานวิจัย
การแปรรูปสินค้าเกษตร 
  จากท่ีทราบมาแลว้ขา้งตน้วา่ ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการทางการเกษตร
นั้น จะครอบคลุม 4 ประเด็น ไดแ้ก่ กิจกรรมทางดา้นการตลาด กิจกรรมทางดา้นเทคนิค กิจกรรม
ทางดา้นการจดัการ และกิจกรรมทางดา้นการเงิน ดงันั้น ในการทบทวนวรรณกรรมจะกล่าวถึงการ
น าทั้ง 4 ประเด็นหลกั ไปประยกุตใ์ชใ้นการวจิยั 
  ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการตลาดของผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร ไดมุ้่งเน้นการส ารวจสถานการณ์และโอกาสทางการตลาด (นรงค์พร โพธิพงษ์, 2549; 
ธนิกา สุวรรณรัตน์, 2552) โดยพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมาย ขนาดของตลาด และส่วนประสมทาง
การตลาด (ปัทมภรณ์ เจียตระกูล, 2548; พลศกัด์ิ ศรีนวลจนัทร์, 2551) การศึกษาสภาพแวดลอ้มต่าง 
ๆ ในการด าเนินธุรกิจทั้งสภาพแวดลอ้มทัว่ไปและสภาพแวดลอ้มทางอุตสาหกรรม (ปัทมภรณ์ เจีย
ตระกูล, 2548) รวมถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ (ปัทมภรณ์ เจียตระกูล, 2548) 
  การวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการทางดา้นเทคนิค ไดว้เิคราะห์การเลือกพื้นท่ีตั้ง
โครงการ (ปัทมภรณ์ เจียตระกูล, 2548; พลศกัด์ิ ศรีนวลจนัทร์, 2551) ความเหมาะสมในการเลือก
โครงการลงทุน ส่ิงปลูกสร้างเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการผลิต เพื่อ
ทราบถึงกระบวนการผลิต ก าลงัการผลิต ปริมาณการผลิต คุณสมบติัและปริมาณวตัถุดิบท่ีตอ้งการ 
รวมถึงการจา้งแรงงาน (ปัทมภรณ์ เจียตระกูล, 2548; นรงคพ์ร โพธิพงษ,์ 2549; ธนิกา สุวรรณรัตน์, 
2552)  
  ในส่วนของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านการจัดการ เป็น
การศึกษารูปแบบการด าเนินการ การจดัโครงสร้างองคก์ร และการจดัหาบุคลากรในดา้นต่าง ๆ เพื่อ
ก าหนดรูปแบบการบริหารและการด าเนินการท่ีเหมาะสม (นรงค์พร โพธิพงษ์ , 2549; พลศกัด์ิ ศรี
นวลจนัทร์, 2551; ธนิกา สุวรรณรัตน์, 2552) 
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  ส าหรับการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการทางดา้นการเงิน ซ่ึงเป็นการประเมิน
ความคุม้ค่าของโครงการ มุ่งการศึกษาถึงเงินลงทุนและผลตอบแทนของโครงการ โดยน าขอ้มูลจาก
การศึกษาดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการมาประกอบการคาดคะเนรายรับและตน้ทุนของ
โครงการ เพื่อจดัท างบการเงินล่วงหนา้ (ธนิกา สุวรรณรัตน์, 2552) ทั้งน้ี การประเมินความเป็นไป
ไดท้างการเงินมีทั้งแบบปรับค่าเวลาและไม่ปรับค่าเวลา (ปัทมภรณ์ เจียตระกูล, 2548) วธีิการหน่ึงท่ี
ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลายในการประเมินความคุม้ค่าของการลงทุนในโครงการหน่ึงๆ คือ การ
วิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน (Cost-benefit Analysis: CBA) วิธีการน้ีจะเปรียบเทียบต้นทุนท่ี
เกิดข้ึนทั้งหมดกบัผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากโครงการนั้นๆ เป้าหมายหลกัของ CBA ก็คือ
การท่ีจะท าให้ผลต่างระหวา่งผลกระทบทางบวกหรือประโยชน์ทั้งหมดและผลกระทบทางลบหรือ
ตน้ทุนมีค่าสูงสุด ผลต่างดงักล่าวเรียกว่า ผลประโยชน์สุทธิ (Net Benefit) ซ่ึงจะแสดงให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของวธีิการด าเนินงานในโครงการนั้นๆ (Brent, 1996)  
  นอกจาก CBA จะถูกน ามาใช้ในการประเมินโครงการทางการเงินแล้ว CBA ยงัเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีน ามาใชใ้นการประเมินโครงการการลงทุนทางการเกษตร รวมทั้งใชใ้นการวิเคราะห์
ผลกระทบการเปล่ียนแปลงนโยบายทางการเกษตรต่อสวสัดิการสังคม (Boadway and Wildasin, 
1984) เช่น การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนในการประยกุตใ์ช ้GIS ในทางการเกษตร (Fais and 
Bonati, 1997) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของมาตรการต่างๆ ในการลดปริมาณของไนโตรเจนท่ี
ไดจ้ากกิจกรรมการเกษตร (Hanley, 1991; Wustenberghs et al., 2008) การวิเคราะห์ผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงนโยบายการส่งเสริมทางการเกษตร เช่น การยกเวน้ภาษี การให้เงินสนบัสนุน เป็น
ตน้ (Chen, 1993; Yrjölä and Kola, 2001), และการตดัสินใจต่างๆท่ีเก่ียวกบัการลงทุนทางการเกษตร 
การปรับปรุงการบริหารจดัการระบบต่างๆในฟาร์ม ตลอดจนการตดัสินใจยอมรับเทคโนโลยใีนการ
ผลิตใหม่ๆ เป็นตน้ (วิไลลกัษณ์ จีระนนัตสิน, 2530; The Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, 1992; Haruvy and Sadan, 1994; Haruvy, 1997; เบญจพรรณ เอกะสิงห์, พฤกษ ์ยิบ
มนัตะสิริ และ กุศล ทองงาม, 2543; ชุติมา ธัญญรักษ์, 2546; Demont, Wessler, and Tollens, 2004; 
Flannery et al. , 2004; University of Vienna, 2004; Yoji et al. , 2005; Phan and Nguyen, 2006; สุ นิ
สา กุลสิริโรจนพงศ,์ 2550) 

  ส าหรับเกณฑก์ารตดัสินใจการประเมินความเป็นไปไดท้างการเงินอ่ืน ๆ นอกจาก CBA 
ท่ีนิยมใช ้ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) อตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (Internal 
Rate of Return:  IRR) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และจุดคุ้มทุน (Break-event Point) 
(Sensitivity Analysis) (ปัทมภรณ์ เจียตระกูล, 2548; พลศกัด์ิ ศรีนวลจนัทร์, 2551; ธนิกา สุวรรณ
รัตน์, 2552) นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) โดยพิจารณา
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ผลกระทบอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ อาทิเช่น การลดลงของรายได ้(วีรศกัด์ิ สม
พตัร, 2551) การเพิ่มข้ึนของตน้ทุน (วรีศกัด์ิ สมพตัร, 2551) 

2.2.2) งานวจัิยด้านการจัดสรรทรัพยากรและการวเิคราะห์ต้นทุนต ่าสุด (Cost minimization) 

  เป้าหมายหลกัของการจดัการหรือการวางแผนทางดา้นการผลิต ไม่ไดมุ้่งเน้นไปท่ีการ
หาก าไรสูงสุด (Profit maximization) เป็นเป้าหมายแรกเสมอไป งานวิจยัหลายเร่ืองเก่ียวกบัการ
จดัการฟาร์มได้ให้ความส าคญักับปัญหาทางด้านต้นทุน เน่ืองจากฟาร์มเหล่าน้ีมีปริมาณความ
ตอ้งการทางด้านการตลาดท่ีแน่นอนและบางคร้ังมีผลตอบแทนท่ีแน่นอน นอกจากน้ีฟาร์มหรือ
องคก์รทางการเกษตรบางแห่ง ดงัเช่น มูลนิธิโครงการหลวง เป็นองคก์รท่ีไม่ไดมุ้่งหวงัก าไรสูงสุด 
แต่มีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเป็นส าคญั ดงันั้นการวิเคราะห์ถึงการผลิตหรือหรือการ
จดัสรรปัจจยัการผลิตท่ีก่อใหเ้กิดตน้ทุนต ่าท่ีสุด (Cost Minimization) จึงเป็นเป้าหมายท่ีควรใหค้วาม
ส น ใ จ  ( Ohajianya and Oguoma, 2009; Miller and Nauheim, 1964; Tanko, 2003; Tanko, 
Onyenweaku, and Nwosu, 2006) เพราะนอกจากจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตแลว้ ยงัน ามาซ่ึงการเพิ่ม
รายไดข้องเกษตรกร แต่อยา่งไรก็ตามภายใตท้รัพยากรการผลิตท่ีมีจ ากดั ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่
ในโลกประสบปัญหาเดียวกนัคือ การเลือกจดัสรรทรัพยากรการผลิตเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคท่ี์เรียกวา่ให้เกิดจุดท่ีเหมาะสม (Optimization) ซ่ึงในการศึกษาการจดัสรรทรัพยากรท่ี
เหมาะสม เคร่ืองมือท่ีใชก้นัมีทั้งพาราเมตริกซ์และนอนพาราเมตริกซ์ และท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลาย 
คือ วิ ธีการโปรแกรมเชิง เส้น (Linear programming approach)  (Alam, 1994; Alam, Elias, and 
Rahman, 1995; Ohajianya and Oguoma, 2009; Tanko, 2003; Tanko et al., 2006) 

  การวิเคราะห์ต้นทุนต ่ าสุดทางการเกษตร โดยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือ
โปรแกรมเชิงเส้น ไดมี้ผูน้ ามาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น Rodriguez and Kunkel ไดใ้ช้
แบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นในการทดสอบรูปแบบทางเลือกของแบบจ าลองทางการเกษตรของ
ฟิลิปปินส์ในการหาความคลาดเคล่ือนของการบริโภคและการผลิต และไดน้ าการวิเคราะห์ราคาเงา
เข้ามาพิจารณาด้วย (Rodriguez and Kunkel, 1980) ในขณะท่ี Batterham et al. (1993) ได้ศึกษา
ความส าคญัของการใช้แบบจ าลองในการวางแผนฟาร์ม ซ่ึงให้ผลลพัธ์ท่ีดีกว่าวิธีอ่ืน ๆ ซ่ึงตรงกบั
ความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ของการใช้โปรแกรมเชิงเส้นของนักวิจยัหลาย ๆ ท่าน ได้แก่ 
Rodriguez and Kunkel (1980), Ziari et al. (1995,1997) เป็นตน้  
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2.2.3) งานวจัิยด้านการวเิคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนการผลติกาแฟอาราบิก้า 

ตารางที ่2.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการวเิคราะห์ตน้ทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟอาราบิกา้ 
ผู้แต่ง หัวข้องานวจิัย ผลการศึกษา 

ฐิติกาญจน ์ศรธนะ
รัตน ์(2550) 

ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนของการ
ท าสวนกาแฟอาราบิกา้
ในอ าเภอดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

จากการสมัภาษณ์เกษตรกร 30 ราย ท่ีลงทุนท าสวน
กาแฟอาราบิกา้ 10 ปีโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
พบวา่ เกษตรกรขาดทุน แต่หากพิจารณาเฉพาะ
รายไดสุ้ทธิเหนือตน้ทุนท่ีเป็นเงินสดสะสมทั้ง 10 ปี 
พบวา่ เป็นบวก 

ชวนชม เธียรสิริ 
(2551) 

ตน้ทุนและ
ผลตอบแทนของการ
ปลูกและการแปรรูป
เมลด็กาแฟสายพนัธ์ุอา
ราบิกา้: กรณีศึกษา
กลุ่มเกษตรกรบา้น
ก าแพงหิน ต าบลเทพ
เสดจ็ อ าเภอดอยสะเกด็ 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ระยะเวลาคืนทุนของพ้ืนท่ีขนาด 1-2 ไร่ เท่ากบั 4.15 
ปี พ้ืนท่ีขนาด 2.5-6.5 ไร่ เท่ากบั 4.46 ปี พ้ืนท่ีขนาด 
8-12 ไร่ เท่ากบั 4.53 ปี และพ้ืนท่ีขนาด 20 ไร่ 
เท่ากบั 4.61 ปี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิท่ีก าหนดอตัรา
ผลตอบแทนขั้นต ่าร้อยละ 3.00 ร้อยละ 3.40 และ
ร้อยละ 10.20 ของพ้ืนท่ีขนาด 1-2 ไร่ เท่ากบั 
90,125.94 บาท 86,761.42 บาท และ 44,756.45 บาท 
และมีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงเท่ากบัร้อยละ 
59.11 ของพ้ืนท่ีขนาด 2.5-6.5 ไร่ เท่ากบั 82,330.94 
บาท 79,157.24 บาท และ 39,524.14 บาท  

ศูนยว์ิจยัและ
ฝึกอบรมท่ีสูง คณะ
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
(2552) 

การศึกษาตน้ทุนการ
ผลิตกาแฟอาราบิกา้ท่ี
เหมาะสมในระบบการ
ปลูกกาแฟ  

ตน้ทุนการผลิตกาแฟตั้งแต่เร่ิมตน้ปลูก จนถึงอาย ุ4 
ปี ซ่ึงปลูกในพ้ืนท่ีสถานีเกษตรท่ีสูงหนองหอย 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ การปลูกกาแฟแบบปลูก
เชิงเด่ียวมีตน้ทุนมากท่ีสุดคือ 26,977.43 บาท  
รองลงมาคือปลูกร่วมกบัไมผ้ล 22,869.45 บาท และ
ปลูกแบบร่วมป่าไม ้มีตน้ทุนต ่าสุดคือ 20,107.89 
บาท ในส่วนของรายได ้พบวา่ จะเร่ิมไดรั้บในปีท่ี 3 
โดยระบบการปลูกกาแฟเชิงเด่ียวมีรายไดร้วม 2 ปี 
คือ ปีท่ี 3 และ 4 เท่ากบั 15,936 บาท รองลงมาคือ  
ระบบการปลูกร่วมกบัไมผ้ล 8,648.75 บาท และ
ระบบการปลูกร่วมป่าไม ้7,318.80 บาท  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ผู้แต่ง หัวข้องานวิจยั ผลการศึกษา 

ส านกัวิจยัเศรษฐกิจ
การเกษตร 
 

ศกัยภาพการผลิตกาแฟ
ไทย เพ่ือรองรับการ
เปิดเสรีการคา้ 

การเปรียบเทียบตน้ทุนผลตอบแทนการผลิตกาแฟ
สวนเด่ียวและสวนผสม พบวา่ การปลูกกาแฟแบบ
สวนเด่ียวมีตน้ทุนการผลิตไร่ละ 9,769.38 บาท และ
สวนผสมมีตน้ทุนการผลิตไร่ละ 8,604.09 บาท ซ่ึง
สวนเด่ียวจะมีผลผลิตต่อไร่มากกวา่สวนผสม ท าให้
ไดรั้บผลตอบแทนสูงกวา่ เม่ือเปรียบเทียบศกัยภาพ
การผลิตกาแฟไทยกบัเวียดนาม พบวา่ เวียดนามมี
ศกัยภาพสูงกวา่ไทย เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีมากกวา่ไทย 9 
เท่า มีผลผลิตมากกวา่ 21 เท่า ผลผลิตต่อไรมากกวา่ 
3 เท่า และมีตน้ทุนนอ้ยกวา่ไทยถึงกิโลกรัมละ 12 
บาท 

ศูนยวิ์จยัเศรษฐกิจ
และพยากรณ์ทางการ
เกษตร 
(2554) 

ส ารวจความคิดเห็น
ของเกษตรกรผูป้ลูก
กาแฟอาราบิกา้ 

จากความตอ้งการของตลาดต่อกาแฟสายพนัธ์ุอารา
บิกา้ท่ีสูงข้ึน ส่งผลใหเ้กษตรกรผูป้ลูกกาแฟในพ้ืนท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่และเชียงรายร้อยละ 81 ตดัสินใจ
ปลูกกาแฟเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากพ้ืนท่ีปลูกมีสภาพอากาศ
เยน็และมีระดบัความสูงเหมาะสม รองลงมาคือ
กาแฟอาราบิกา้มีราคาสูง ท าใหมี้โอกาสเพ่ิมรายได ้
และเหตุผลอ่ืนๆ คือ มีโครงการหลวงเขา้มาส่งเสริม 
ส่วนปัญหาในการปลูกคือโรคแมลงศตัรูพืช ร้อยละ 
62 รองลงมาตน้ทุนการผลิตสูงและราคาขายไม่
แน่นอน ร้อยละ 34 ปริมาณผลผลิตต่อไร่ต ่า ร้อยละ 
17 และการขาดแคลนแรงงาน ร้อยละ 13 และการ
ขาดเงินทุนในการผลิตและผลผลิตยงัไม่ได้
มาตรฐาน 

สุริยา ศรีแสง (2555) การศึกษาภูมิปัญญา
ของเกษตรกรผูป้ลูก
กาแฟอาราบิกา้ใน
แม่ฮ่องสอน 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 97 คน พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บ
ข่าวสารการปลูก แต่ไดรั้บการฝึกอบรมจาก
หน่วยงานรัฐ มีอาชีพรองคือธุรกิจโฮมสเตย ์รายได้
ครัวเรือนเฉพาะปลูกกาแฟอาราบิกา้เฉล่ีย 23,572.73 
บาท มีพ้ืนท่ีปลูกเฉล่ีย 3.88 ไร่ ผลผลิตท่ีไดรั้บเฉล่ีย 
304.32 กิโลกรัม มีประสบการณ์เพาะปลูก 7.96 ปี  
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 
ผู้แต่ง หัวข้องานวิจยั ผลการศึกษา 

  ส่วนใหญ่ใชเ้งินทุนตนเอง เกษตรกรมีการคัว่กาแฟ
ในกระทะบนเตาถ่าน ใชเ้วลา 4-5 ชัว่โมง 

อนนัต ์อิสระเสนีย ์
(2556) 

กาแฟโรบสัตา้  การปลูกกาแฟโรบสัตา้ระยะ 2 ปีแรกจะขาดทุน 
เพราะยงัไม่สามารถเกบ็ผลผลิตได ้ผลผลิตกาแฟโร
บสัตา้เฉล่ียต ่าสุด 53.33 กก./ไร่ สูดสุง 209.54 กก./
ไร่ เม่ือกาแฟอาย ุ5 ปี โดยมีตน้ทุนการผลิตกาแฟโร
บสัตา้ เท่ากบั 13.70 บาท/กก. มีค่าจา้งเกบ็ผล 
(คนงานผูห้ญิงและเดก็ 15-20บาท/วนั) คิดเป็น 5 
บาทต่อถงั ค่าจา้งสีเอาเปลือกออก 2 บาทต่อถงั 
ค่าจา้งฝัด 3-5 บาทต่อถงั 

 

 




